Reglement impulssubsidies jeugdwerking sportverenigingen
Artikel 1 – Doel
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten, worden
impulssubsidies uitgekeerd aan erkende Brechtse sportverenigingen die aangesloten zijn bij een door
BLOSO erkende Vlaamse sportfederatie voor het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders
volgens de bepalingen en de voorwaarden die hierna worden vastgesteld in dit reglement.
Artikel 2 – Definities
-

-

Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
De jeugdsportbegeleider (JSB): een sporttechnische begeleider of trainer van jeugdsport die actief
is een sportvereniging.
De jeugdsportcoördinator (JSC): een gediplomeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid
in de sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.
De erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een door BLOSO erkende
Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het gemeentebestuur.
De erkende sportfederatie: de Vlaamse sportfederatie die erkend is in het kader van het decreet
van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse
sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.
Werkingsjaar: als referteperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 1 september tot en met
31 augustus.

Artikel 3 – Voorwaarden tot subsidiëring
3.1. De vereniging moet aangesloten zijn bij een door BLOSO erkende sportfederatie en dient deze
aansluiting te bewijzen aan de hand van een door de federatie afgeleverd attest van het betreffende werkjaar.
3.2. De vereniging staat open voor iedere Brechtse inwoner en heeft een minimum van 10 verzekerde
jeugdleden.
3.3. De vereniging dient een actieve jeugdsportwerking (trainingen gescheiden van de volwassenenwerking)
te ontplooien.
3.4. De jeugdsportbegeleiding is inbegrepen in het lidgeld.
3.5. De jeugdwerking moet plaatsvinden op Brechts grondgebied en moet een permanent karakter vertonen.
Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op
het gemeentelijk grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
Artikel 4 – Procedure
De sportvereniging dient de subsidie aan te vragen bij de gemeentelijke sportdienst via het daartoe
bestemde aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier en verantwoordingsstukken moeten
aangetekend verstuurd worden of persoonlijk door een afgevaardigde van de sportvereniging bij de
gemeentelijke sportdienst worden ingediend, ten laatste op 15 oktober. Hiervoor zal de persoon een bewijs van
afgifte ontvangen. De datum vermeld op het afgeleverde ontvangstbewijs of de poststempel geldt als
bewijs.
Artikel 5 – Bijlagen

Het aanvraagformulier dient ondertekend te worden 2 bestuursleden van de aanvragende sportvereniging. De
aanvraag dient tevens vergezeld te zijn van volgende bijlagen:
a) Een officiële jeugdledenlijst met naam, geboortedatum en adres.
b) De sporttechnische diploma’s en adresgegevens van de actieve jeugdsportbegeleiders.
c) Het sporttechnisch diploma en adresgegevens van de actieve jeugdsportcoördinator.
d) Betalingsbewijzen van deelname aan vorming en bijscholingen.
e) Diploma’s en attesten van de gevolgde opleidingen en vormingen.
f) Betalingsbewijzen (huur zaal, lesgeverkosten, kost syllabus), deelnemerslijst en uurrooster van
eigen organisaties van vormingen en bijscholingen.
g) Officie(e)l(e) contract(en) met vermelding van uurloonkost en werkregime van de gekwalificeerde
jeugdsportcoördinator.
Artikel 6 – Subsidiebedrag
Het subsidiebedrag per vereniging wordt berekend door middel van een puntensysteem dat betrekking heeft op
inspanningen die het afgelopen werkingsjaar geleverd werden door de vereniging voor het verhogen van de
kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders.
Het totale door de gemeente ter beschikking gestelde subsidiebedrag wordt evenredig verdeeld tussen de
verenigingen, a rato van het bekomen aantal punten.
Artikel 7 – Criteria voor de puntenverdeling
A. Actieve sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders
De vereniging beschikt over één of meerdere sporttechnische begeleiders of trainers die training geven in
een aparte jeugdafdeling (uitsluitend – 18 jarigen).
Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet de JSB aan de volgende vereisten voldoen:
- Minimum 25 weken per sportjaar actief zijn als JSB van een aparte jeugdafdeling voor de
sportvereniging.
- De JSB is in het bezit van een door de Vlaamse Trainersschool erkend (of geassimileerd)
sporttechnisch diploma waarvoor volgende punten worden toegekend:
Aspirant-initiator
5 ptn
Initiator of studenten LO (minimum 2e Bachelor)
10 ptn
Trainer B, Instructeur B, Bachelor LO, Master LO
15 ptn
Trainer A of Toptrainer
20 ptn
B. Actieve jeugdsportcoördinator
In de sportvereniging is een gediplomeerde jeugdsportcoördinator actief die het jeugdsportbeleid in de
sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.
Jeugdsportcoördinator met VTS diploma
25 ptn
Jeugdsportcoördinator met VTS diploma jeugdsportcoördinator
50 ptn
C. Vorming en bijscholing van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinator
Voor jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinator die een voor de sportvereniging relevante opleiding of
bijscholing met vrucht gevolgd hebben in het voorbije jaar worden volgende punten toegekend:
Erkende VTS trainerscursus
15 ptn
Sporttechnische opleiding of bijscholing bij een erkende instantie
5 ptn
D. Organisatie van bijscholing voor jeugdsportbegeleiders binnen de sportvereniging

De sportvereniging organiseert zelf een door de federatie erkende bijscholing om de kwaliteit van de
eigen jeugdsportbegeleider en/of jeugdsportcoördinator te verhogen:
Minder dan 4 uren
5 ptn
Vanaf 4 uren tot 8 uren
10 ptn
Vanaf 8 uren tot 20 uren
15 ptn
Vanaf 20 uren tot 60 uren
20 ptn
Meer dan 60 uren
30 ptn
E. Vergoeding loonkosten jeugdsportcoördinator
De vereniging staat in voor de vergoeding van loonkosten (eigen personeel, vlabus, sociaal secretariaat)
van de jeugdsportcoördinator in officiële dienst van de sportvereniging (vrijwilligersvergoedingen komen
niet in aanmerking):
Minder dan € 1 000,00 per jaar
20 ptn
€ 1 001,00 tot € 3 000,00 per jaar
30 ptn
Meer dan € 3 000,00 per jaar
40 ptn
Artikel 8 – Uitvoering en toekenning van de subsidie
De toekenning van de subsidie gebeurt door het college van burgemeester en schepenen op advies van
de sportraad.
De subsidie zal jaarlijks worden uitgekeerd in de maand december voor alle goedgekeurde aanvragen die
uiterlijk op 15 oktober zijn ingediend bij de gemeentelijke sportdienst.
Artikel 9 – Aanvaarding controle
Door ondertekening van het aanvraagformulier aanvaardt de aanvrager elke controle van het
gemeentebestuur in verband met de aangevraagde toelage.
Het afleggen van onjuiste verklaringen kan leiden tot het uitsluiting van deze tussenkomst. Indien de
toelage reeds betaald is, kan ze teruggevorderd worden.
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 november
1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is
toegekend.
Artikel 10 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad.
Na een proefperiode van een jaar zal er een evaluatie met mogelijke bijsturingen van onderhavig
reglement gebeuren.

